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 لیاسرائیگمشده بن لهیده قب افسانه
 
 
 هودیو  لیاسرائیدو مفهوم بن انیم دیگفت و با  یزیچ هودیو  لیاسرائ یبن نیدر مورد فرق ب ینخست چند ستین بد

 تفاوت قائل شد.
)فرزندان  لهیقب ۱۲به مجموع  و لیاسرائیبن یاست و شامل تمام هللامیکل یحضرت موس روانیپ یبه معن لیاسرائیبن
 . شودیاطالق م لیاسرائیدوازده گانه بن لیاز قبا یکیبه  هودی کهیدر حال شودی ( اطالق معقوبی

قوم واحد  کی که  شود ی( اطالق معقوبی)فرزندان  لهیقب ۱۲به مجموع  لیاسرائیشده بن تیروا یاسطوره ها  تیبرو
 ،یزبولون، دان، نفتال ساکار،ی هود،ی ،یگانه عبارت بودند از: روبن، شمعون، الودوازده لیقبا نی. اساختندیرا م

 ( شود دهید ری. )تصونیامیو بن وسفی ر،یجاد، اش
که   دانندیمذکور م لیمربوط قبا  زی( را نوسفی) فرزندان حضرت  میمناسه و افرائ لهیفو ق بعضآ دو قب لیقبا  برعالوه

 .رسدیم لهیقب ۱۴تعداد شان به 
گم  لیرا قبا  یآت لهیچهاره گانه فو ق ده قب لی،ازجمله قبا  لیاسرائ یگم شده بن لهیافسانه ده قب ا یاستناد به اسطوره  به

 شده پنداشته شده است::: 
 .نیامیو بن وسفی ر،یجاد، اش ،یزبولون، دان، نفتال ساکار،ی هودا،ی  ،یشمعون، الو روبن،

 شود یمحل بود وباش شان مشخص نبوده شامل گروپ گم شده ها م که ،یالو لهیقب یعده اعضا  کی برعالوه
 میبه نام دوفرزندش به وجود آمد. مناسه و افرائ میمناسه و افرائ لهیشد و دو قب میاو دو تقس هلیقب وسفیاز مرگ  بعد

 یاراض  نیبهتر  وسف،یبه پسر محبوبش،    عقوب یبودند و به علت عالقه    لیاسرائیبن  لیقبا   نیو ثروتمندتر  نیقدرتمندتر
 لیدل نیرا در تملک داشت و به ا یاراض نیترو نامرغوب نیترپست هودای یلهیرا در تملک داشتند. قب لیاسرائیبن

 شیپ  ۹۲۸صورت در سال    نی. بددانندیپست و نامرغوب م  نیصاحب زم  یرا به معن  هودا”یشناسان نام “زبان  یبرخ
 شد.  میبه دو دولت تقس لیاسرائیقوم بن الدیاز م

 لیقبا  لهیبه وس یگریو د میسبط افرائ یبه رهبر لیاسرائیبن لهیبود که ده قب یشمال یدولت مستقر در اراض یکی
را اختالف و رقابت و جنگ  لیاسرائیبن خیپس تار نیبود. از ا هودایآن با سبط  یشد و رهبر جادیا نیامیو بن هودای
 شدیخوانده م  میدولت افرائ  ی. دولت شمالزندیرقم م  هودا، یو    وسفیدو خاندان    انیم  یریدو دولت، و به تعب  نیا  انیم

( بود. می)اورشل المقدستیآن در ب تختینام داشت و پا  هیهودی یبود و دولت جنوب هیآن در شهر سامر تختیو پا 
 .افتیسال ادامه  ۲۰۸ هیسامر ا ی میدولت افرائ تیموجود

 یگانه شمالده لیدولت قبا  هیخائنانه عل یاه یرو هودی آشور به سمت غرب، دولت  یامپراتور یطلب شروع توسعه  با 
 میدمشق و افرائ یها کرد و سرانجام آشور را به حمله به دولت کیگرفت، خود را به آشور نزد شیدر پ لیاسرائیبن

درآمد و مردم آن به اسارت درآمدند و  ها یدمشق به تصرف آشور الد،یاز م شیپ ۷۳۲نمود. ابتدا، در سال  کیتحر
داده شد.  انیپا میدولت افرائ اتیسلطنت سارگون دوم در آشور، به ح  در زمان الد،یاز م شیپ ۷۲۰سپس، در سال 

 .افتندیشوم  یسرنوشت لیاسرائیبن لهیده قب هودای لهیبا توطئه سران قب ب،یترت نیبه ا
نفر ذکر کرده، به عنوان  ۲۷۲۹۰ها را شمار آن یآشور یها بهیکه کت ه،یو شهر سامر میاز سکنه دولت افرائ یبخش

باشد بلکه   میاتباع دولت افرائ  یشامل تمام  تواندیرقم نم  نیدولت آشور انتقال داده شدند. اما ا  یشرق  یها به بخش  ریاس
قرار گرفتند. طبق مدارک معتبر  هودیو سلطه دولت  وغی ریز درو برده  ریها به عنوان اساز آن یتربخش بزرگ

بعدها، در اواخر قرن  یاست . ول لیاسرائیبن یشمال لهیده قب نیتهاجم آشور به سرزم یماجرا یخالصه نیا یخ یارت
(گمشده   لهیآن را به اسطوره »ده سبط )قب خیبا جعل تار انیهودیو  شودیم فیتحر یماجرا به کل نیا ، یالدیدوم م
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آن  جادیدر ا انیهودیرا، که  لیاسرائیگانه بنده لیقبا  ت یسرنوشت شوم و مظلوم یعنی. کنندیم لیتبد ل«یاسرائیبن
 یشمال لهیده قب یآشور تمام یحمله انیکه در جر شوندیم یو مدع کنندیداشتند، به سود خود مصادره م ینقش اصل

حمله آشور اسباط  انیدر جر اسطوره نیگم شدند. طبق ا بیترت نیو به ا هآشور انتقال داده شد یبه اعماق امپراتور
 داریگانه و پداسباط ده یآوارگ یدوران طوالن انیو پا  دندیگز یناشناخته سکن یگانه در جهان آواره شدند و درنقاطده

 است.  هودی ی)از تبار داوود( و استقرار دولت جهان ح”یسرآغاز ظهور “مس شانیشدن ا
 . دهدیرا شکل م دیجد تیهودی یاسیو فرهنگ س شهیاست که اند ی)افسانه( ااسطوره نیاول نیا

زمان بخش  نی. در اابدییادامه م لیاسرائی( گمشده بن لهیاز اسطوره اسباط )قب یاسیاستفاده س نیقرن هفدهم هم ا در
 الوقوعبیشده به اشاعه آرمان ظهور قر  لیجهان تبد  انیهودیبندر آمستردام، که به مرکز    یها چاپخانه  تیاز فعال  یمهم
فرانسه   االصلی هودی  یاسیمتفکر س  رر،یداشت. مثالً، اسحاق الپ  ختصاصا  لیاسرائیو افسانه ده سبط گمشده بن  حیمس
“اسباط   یبه جستجو دیکه با  کردیم غیتبل نیقرن هفدهم بود، چن یدر اروپا  سمیونیصه هیاول نیاز مرّوج  یکیکه 

متحد شوند و به کمک پادشاه فرانسه   انیهودیو    انیح یمس  دیرا گرد آورد. سپس، با  لیاسرائیگمشده” پرداخت و قوم بن
 است. میودولت خواهند ساخت که مرکز آن در اورشل ریرا تسخ  ون”ی“صه نیسرزم

فراوان داشت و او بود که   ریتأث لیساکن آمستردام به نام مناسه بن اسرائ یهودی شمندیاند کیموج  نیا جیترو در
در آمستردام   یارساله  ۱۶۵۰کرد. مناسه در سال   لیتبد  یقو ینیابزار د  کیرا به   لیاسرائیاسطوره اسباط گمشده بن

 ،یرا داکتر جان دور یو جنجالرساله مهم  نی. اکا یدر آمر لیاسرائیگانه بناسباط ده ل؛یاسرائ دیمنتشر کرد به نام ام
 دوست مناسه، در لندن منتشر نمود. 

. کتاب مناسه به  کردیظهور نم حی. مسشدندینم افتی لیاسرائیاسباط بن یا یتا بقا  ل،یمناسه بن اسرائ هینظر طبق
چون  یسیانگل سندگانیو نو افتیاروپا انعکاس گسترده  یمنتشر شد، در محافل فرهنگ زین گرید یها و زبان یپرتغال

 آن در لندن منتشر کردند. یدرباره ییها توماس توروگود و ِسر حمون لسترنج کتاب
مهاجرت به قاره   یبود برا یح یمردم ساده مس  ینید  یها زهیانگ کیطرف تحر  کیاز    غاتیو تبل  اتیجعل نیاز ا  هدف
 هی. بر پاکا یدر غارت قاره آمر رشتیبه مشارکت ب یقدرتمندان و ثروتمندان غرب قیتشو گریو از طرف د کا یآمر
شد و مستعمرات   سیماساچوست تأس جیخل یو کمپان موتیپل یمانند کمپان یمستعمرات ییها یموج بود که کمپان نیهم

 آمد.  دیپد وانگلندیموسوم به ن یشمال یکا یشرق آمر
از  شیپ ۷۲۰که: ) درسال نگاردیافتاد؟" م ی"گمشده" چه اتفاق لهیده قب یتحت عنوان " برا یجکسون درنوشته ا نیو
دادندو   انیپا  یشمال  یمستقر در اراض  میدولت افرائ  اتیدر زمان سلطنت سارگون دوم در آشور، به ح   انیآشور  الد،یم

 دولت آشور انتقال یشرق یها به بخش ریعنوان اس به را  هیو شهر سامر مینفراز سکنه دولت افرائ ۲۷۲۹۰صرف
 .  ستین قیگمشده" دق ی"بحث ها  انیب نیماندند بنابرا یدر کشور باق یشمال انیهودیاز  یاریدادند اما بس

 ریکه در آن جا اس  یها   یلیفتح شد واسرائ  یبابل  وین  میتوسط رژ  یآشور  یامپراتور  الدیقبل از م  ۶۱۲حدود سالل    در
 شدند. انیبودند تحت کنترل بابل

به   یهودی ۷۰،۰۰۰حدود  هودای یپادشاه هیعل انیبابل همیدر سه حمله پ الدیقبل از م ۵۸۶ یال ۶۰۶شروع سال  در
به مدت   انیمانده بود(. اسارت بابل یبود که در کنعان باق یاز کسان یبدون شک شامل برخ  نیبابل منتقل شده اند )و ا

 .افتیسال ادامه  ۷۰
اجازه  انیرا سرنگون کرد. موصوف به عبران یبابل میرژ ران،یوروش، پادشاه اک الد،یسال قبل از م ۵۳۸حدود  در

 با یمهاجربه کشورشان برگشتند که تعداد شان تقر انیهودیرا دادو در سه جوپه  نیبازگشت به وطن شان فلسط
 بمانند . یاسارت باق نیرزمگرفتند در س میاز آنها تصم ینفر برآورد شده است و برخ  ۱۲۵،۰۰۰

پروژه حدود شش سال   نیمعبد کردند که ا یشدند، شروع به بازساز نیگزیدر کشور خود جا  انیهودیکه  یهنگام
 لیاسرائ لیها ارائه شد بر اساس تعداد قبا یقربان ه،یشد، رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح  لیتکم ی. وقتدیطول کش

ها در بابل  نیاز ا یله هرگز از دست نرفته است. بعضیروشن است که ده قب نی( ساخته شده بود . بنابرالهیقب۱۲)
 ماندند. یباق
 یبانیپشت یخ یتار قتیحق کیتوسط  زیانگ جانیه یها هینظر نیکدام از ا چیکه:"ه کندیم راضافهیجکسون دراخ  نیو
 شود."  ینم

 یفراوان  یها   زهیاست که با انگ  یجهان  میعظ  یاز افسانه ها   یکیاز دست رفته   لی:داستان قبا   تیتودور پارف  پروفسور
و افسانه   خیتار  نیخط بران وآشکار ب  کیاست که    رممکنیدشوار و اغلب غ  نیکه : ا  کندیاضافه م  یروبرو است. و

سانه رسد و اف یم انیگمشده به پا  لیقبا خیاست که تار یا هنقط نیرسد که ا یمورد به نظر م نیشود. اما در ا جادیا
 شود. یاز دست رفته آغاز م لیقبا 

تحت  GENI ینیج  تیگم شده اند چنانچه درسا  لیهم بر خالف افسانه بودن قبا  یعده ا کی گذاشت که  دینبا  ناگفته
 کجا اند؟ " لیگم شده اسرائ لهیعنوان "ده قب

متولد   یهودیاز دست رفته    لیاز مردم به دنبال سنت باستان هستند که از قبا   یادیآوزوبل نوشت: امروزه تعداد ز  ناتان
 کنند. یرا اجرا م قیعهد عت یدتیآداب و رسوم عق یشده اندو همه آنها برخ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ریاز انحا با اسطوره کامال غ یرا که به نحو یاز افراد یفهرست ان،یهودی خیدر مورد تار ۱۹۵۳در سال  موصوف
 نگاشت لیذ بیارتباط داشت، به ترت لیگم شده اسرائ لهیده قب یو نماد یهبمذ شتریو ب یخ یتار

 ن،یکوچ  انیهودی ل،یاسرائ ی،بن انیهودیموعود، کوهستان  ا،بخارا،حاجیمن،جورج یران،کردستان،یبغداد،ا
 .،تونس،جربا،صحراوافغانستانیبیر،مراکش،لیچین،مصر،الجزا

 و تونس. ا یتانیپولیاطلس در جنوب طر یساکنان کوه ها  نیهمچن
 .یوپیتانا، ات اچهی= درفلشاس
 = نابلس تانیسامار

 یکه دارا یشرق یو اروپا  نیاوکرا ه،ی، آلمان همچنان روس شیرا در اتر لیاسرائ یبن تیمنوال موجود نیهم به
 .یدان، عبر لهیبه قب شوند.منسوب یشروع م رهیهستند که از دان، دان، دان و غ ییبا نام ها  ییها  یاها یدر
 گم شده است؟  لیاز قبا  یکیپشتون ها  ا یکه: آ کندیدر موردپشتون ها سوال م ینیمتذکره ج  تیسا  در

  ی بوم یاز فرهنگ مذهب یبه افغانستان و پاکستان هستند که به پشتون وال انیها عمدتا مسلمان هستند و بوم پشتون
  ی ( گروهیز  وسفی)  یز  وسفیگم شده اند.    لیکنند که از قبا  یگذارند. آنها ادعا م  یاحترام م  یاسالم  یداریخود در ب

 " است. وسفی"پسران  یپشتون است. نام آنها به معن لیبزرگ از قبا 
 لیقبا  گرید انیدر م وسف،ی لهیپراکنده شدند، قب لیاسرائ لهیکه دوازده قب یکه وقت کندیمضمون اضافه م سندهینو

 شود.  ی" ترجمه موسفیدر پشتو به "پسران  یز وسفی لهیرو نام قب نیقر شد. از ادر منطقه مست ،یعبر
عرف وعادات پشتون ها است که درج کتاب "مخزن   هیبودن پشتون استوار بر پا  یلیاسرائ  یبن  هی،نظر  سندهینظر نو  به

در دادگاه   یمنش ،یتوسط نعمت هللا هرو ۱۶۱۲درمورد پشتون ها است که در سال  یمنبع کتب گانهی"، که یافغان
ها،   یازسلسله لود ،یبه دستورخان جهان لود متذکرهدرهندوستان نوشته شده بود. کتاب  ریامپراتور مغول، جهانگ

 یرعلمیغ  دهیوعق  یگداستان ساخت  جادیا  یبرا  یخیتار  یدورنما   تیکتاب برو  نی. دررشدیرتحریحاکم امپراتور جهانگ
 رد شده است. یبه نژاد سام یهرنوع وابسته گ یزبان قاتیو تحق ی،تناقضات داستان شناس

 دارند. یلیاند که پشتون ها منشأ اسرائ هیفرض نیمخالف ا دآیوجود دارند که شد زین یگرید منابع
 شود(  دهید ری)تصو
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